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ПРЕДМЕТ :   ЗАХТЕВ  ЗА ПБЕЗБЕЂИВАОЕ  И  РЕДПВАН  ПРЕНПС  СРЕДСТАВА  

                           ЗА  ИСПЛАТУ  ДПДАТАКА  НА  ПЛАТУ  ПП  ПСНПВУ  ПРИПРАВНПСТИ 

                          УСЛЕД  УСЛУГА  НЕПДЛПЖНИХ  ИНТЕРВЕНЦИЈА 
 

Поштована госпођо Гајић, 
 

  Као регистровани грански синдикат у области социјалне заштите Вам се обраћамо 

ради превазилажења проблема око остваривања права запослених у центрима за социјални 

рад, утврђених Законом о социјалној заштити, у складу са Законом о раду и Посебним 

колективним уговором за социјалну заштиту у Републици Србији, а која се односе на исплату 

додатка на плату по основу уведене приправности у установама ради вршења услуга 

неодложних интервенција, које су те установе у обавези да обезбеде у складу са прописима.  
 

  Наиме, према одредби чл.148. Закона о социјалној заштити, а који се, сагласно чл. 13. 

истог закона и чл. 1. Закона о раду, примењује као посебан закон којим се уређују нека права, 

обавезе и одговорности запослених у установама социјалне заштите, је утврђено право 

запосленог који је приправан ради вршења услуга неодложних интервенција, на основу плана 

утврђеног од стране директора установе, на додатак на плату, и то за сваки сат проведен у 

приправности у висини 10 %  од вредности радног сата основне плате. 
 

  То право на додатак по том основу (приправност) је утврђено и чланом 24. и 60. 

важећег Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији, а у погледу 

чега сте Ви недавно, својим дописом, упозорили директоре установа да су дужни, применом 

института непосредне примене ПКУ-а, да обезбеде сва права запослених утврђена њиме. 
 

  Имајући у виду указивања чланова нашег Синдиката, запослених у центрима за 

социјални рад, да се запосленима редовно исплаћује само додатак за рад по позиву, а не и 

додатак за приправност, и то уназад дуже време (од писане инструкције Министарства из 

2012. године), а да је директорима установа од стране високих званичника из Министарства 

указивано да за исплату додатака за приправност нису билансирана средства у буџету 

Републике, Нови синдикат социјалне заштите Србије указује да је то кршење права 

непосредно утврђеног посебним законом (у смислу чл. 13. Закона о социјалној заштити), на 

које ниједан орган послодавца нити државни орган нема право.  
 

 

 

- МИНИСТАРСТВУ  ЗА РАД, ЗАППШЉАВАОЕ, БПРАЧКА 

И  СПЦИЈАЛНА ПИТАОА 

- Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту 

         - за помоћника министра Бранку Гајић 
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У том смислу, а и подржавајући Ваш допис,  истиче захтев Министарству за рад, 

запошљавање и социјалне заштите да се у погледу тога обезбеди стриктна и доследна 

примена Закона о социјалној заштити  и Посебног колективног уговора за социјалну заштиту, 

односно остваривање права запослених у центрима за социјални рад на исплату додатка за 

приправност. 
 

Такође указујемо да центри за социјални рад не располажу средствима, мимо 

средстава из буџета Републике Србије, за обезбеђивање исплате тог права запослених, те 

да би коришћење средстава наменски опредељених за друге намене у пословању центара 

представљалo ненаменско трошење средстава, што је супротно Закону о буџетском систему 

и подзаконским актима који дефинишу финансирање услуга и делатности које пружају 

односно остварују те установе, нарочито у условима када њихови оснивачи, у огромној 

већини случајева, нити имају средстава а нити законску обавезу да то финансирају.  
 

У том погледу је неопходно да Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања обезбеди остваривање и тих права запослених који се финансирају по 

основу вршења јавних овлашћења, уз све остало што се обезбеђује као права запослених  из 

раздела за социјалну заштиту у оквиру буџета Републике Србије за 2015. годину. Мишљења 

смо да се исплата и тог неспорног права запослених мора обезбедити из масе билансираних 

средстава за плате  у разделу и програму за  социјалну заштиту, а да, ако нема довољно 

расположивих средстава за те намене, мора да се покрене поступак у складу са чл. 61. ст. 7. 

Закона о буџетском систему. 
 

Посебно напомињемо да је то законско право запосленог на додатак, по основу 

остварених часова приправности у примени донете одлуке и плана од стране послодавца, 

који чини саставни и неодвојиви  део плате у смислу Закона о платама у државним органима 

и јавним службама (која сагласно прописима онда није исплаћена у целини), а чије 

остваривање по закону застарева у року од 3 године од доспећа права.   
 

У том смислу сматрамо неопходним да се за убудуће обезбеди јасна методологија за 

исказивање и пренос средстава за те намене, али и да је неопходно да се свим запосленима 

који су сагласно прописима остварили правно на додатак по том основу, а није им исплаћено, 

обезбеди исплата у року застарелости тог права, и то из извора буџета Републике. Ово је 

неопходно управо у циљу предупређења свих негативних последица на које сте Ви управо 

указали у Вашем недавном допису (превенирање судских трошкова поступка за заштиту 

права, нарочито у условима када постоји јасно законско право запослених на тај додатак и 

валидна доказна евиденција о оствареним часовима приправности), а и предупређења свих 

неразумевања између послодавца и запослених, и успешнијег обављања ове функције 

установа. 
 

  У нади да ћете уважити наш захтев, упућен у складу са конвенцијама и законом 

утврђеном улогом и овлашћењима синдиката, а у име чланова нашег Синдиката, те изнаћи 

договорно решење да се обештете запослени којима је ово право ускраћено и превенира 

могућег кршења тог права за убудуће, 

 

 

с пуним ппштпваоем,      ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА: 

                                                       М.П.                    Братислав Цветкпвић  

 


